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Isz Amerikos Iszgelbetas Nuo Vaikvagiu

KONSULATAI,
SZPIEGU LIZDAI

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia yra insakius 
uždaryti Komunistiszkos Len
kijos Konsulato namus, New 
York, Detroit ir Chicago mies
tuose.

Du tokie Komunistiszkos 
Lenkijos Konsulatu ofisai bu
vo uždaryti kai Ponia Oksana 
Kasenkina buvo pavogta, ir 
kai Komunistai norėjo ja po 
prievarta gražinti in Rusija, 
1948 metuose.

Vėliau Amerikos valdžia in- 
sake uždaryti Vengrijos Kon
sulato ofisus kai Robert Voge- 
ler buvo paimtas in nelaisve. Ir 
paskui Czekoslovakijos Komu- 
nistiszka valdžia buvo privers
ta savo Konsulato -ofisus užsi
daryti kai Czekai paėmė in ne
laisve Amerikieczius lakūnus.

Amerikos Sekretorius J. 
Dulles insake Lenkijos Konsu
lams užbaigti visa savo bizni 
ežia, ir kuo gbeieziausiai iszsi- 
kraustyti isz musu kraszto.

Michigan valstijos Guberna
torius Williams ir jo valstijos 
Kongresmonai jau ilga laika 
nusiskundžia kad Lenkijos 
Konsulatai yra vien tik Komu
nistu ir Sovietu lizdai!

Musu laiikrasztininkai kaip 
Walter Winchell ir kiti jau se
niai sake ir sako kad kiekvie
noje Sovietu Rusijos Ambasa
doje ar Konsulate, Po-Sekreto- 
rius visados yra sznipu vadas 
ir iszdaviku pirmininkas.

Sovietai dabar baisiai pyks
ta, bet neiszdrysta vieszai nei 
žodžio prasitarti. Reiketu vi
sus tokius Ambasadorius ir 
Konsulus isz musu kraszto isz- 
guiti, nes jie ežia nieko gero 
nedaro, o tik buntavoja žmo
nes ir veda savo propaganda!

TEISĖJAS WARREN
PRIIMTAS

Dvylika Už;Trys Priesz

WASHINGTON, D. C. — 
Buvęs Californijcs valstijos 
Gubernatorius Earl Warren, 
buvo priimtas ir pripažintas

Teisėjas Earl Warren

kaipo Augszcziausio Teismo 
narys. Balsavimai buvo dvyli
ka už, ir tik trys priesz.

Senatorius Langer buvo

Asztuoniu metu amžiaus 
Facundc Bacardi, ežia su sa
vo tėvais kai jis buvo iszgel- 
betas nuo vaikvagiu, kurie 
buvo pareikalavę penkios 
deszimts tukstaneziu doleriu 
už jo gyvasti.

Policijantai patarė tė
vams nei cento tiems žudi
kams neduoti. Policija slap
tai pradėjo sekti ir suseke 
kad tos szeimynos szauferis,

nauja Teisėja baisiai apsžmei- 
žes.ir intares, kai tik jo vardas 
buvo iszkeltas del tos svarbios 
augszcziausio teismo vietos.

Pasirodo kad visi tie szmeiz- 
tai buvo vien tik szmeiztai, 
kad nei laszo teisybes nebuvo 
visuose tuose te Senatoriaus 
intarimuose.

Dabar pasirodo kad vienas 
isz to Senatoriaus uoliausiu 
szulu, kuris taip intarinejo ir 
szmeiže Teisėja Warren, yra 
pats policijos jieszkomas Ga
lifė rni j oje.

Pats Senatorius Langer tu
rėtu atsiminti kaip jis buvo ne
teisingai szmeižiamas kai jis 
stojo in rinkimus del tos Sena- 
to vietos, ir turėtu dabar kitus

i
užjausti, o ne szmeižti.

Dabar iszrodo kad beveik vi
si Senatoriai parems szito nau
jo Teisėjo varda ir parodys Se- Į 
natoriui Langer kad baisiai di- 

. dele klaida yra padaręs.

PALEIS 500
DARBININKU

BALTIMORE, MD. — Ge- 
neral Motors, automobiliu 
kompanija in Baltimore, pra- 
nesza kad ji bus priversta pa
leisti daugiau kaip penkis 
sž imtus darbininku, d viejuose 
savo fabrikuose. Tai jau tre- 
czias sykis kai tiek darbininku 
buvo paleista per viena mene
si. •

General Moters Kompanijos 
virszininkai sako kad jie turi

(Tasa Ant 4 Puslapio)

autemobiliaus draiverys bu
vo vienas isz. tu vaikvagiu. 
Kai vienas isz tu žuliku buvo 
sueziuptas, beeinantis su tuo 
pasivogtu vaiku, labai grei
tai buvo susektas ir tas szei
mynos tarnas, szauferis. 
Szeimynos szauferis, sužino
jęs kad policija viską žino, 
stengiesi pabėgti ir buvo nu- 
szautas ant smert.

o o □

PUERTO RICO
GUBERNATORIUS

ATSIPRASZO

Židikai, Kuri Apszaude 
Kongresmonus Bus

Greitai Teisiami

Spėjama Kad Czia 
Komunistu Darbas

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia ir teismas 
daug laiko nedels, bet tuojaus 
patrauks in teismą tuos ketu
ris Puerto Rico kraszto žuli- 
kus, kurie apszaude musu 
Kongresmenus, paeziame Kon
greso kambaryje.

FBI policija dabar tiria ir 
tardo visus juos, nes yra mano
ma kad czia buvo Komunistu 
darias!

Kongreso Kalbėtojas, pirmi
ninkas Joseph W. Martin, Re- 
publikonas isz Massachusetts 
staežiai sako kad czia, be jo
kios abejones yra Komunistu 
darbas.

Tuo paežiu sykiu Teismo 
Sztabas pranesza kad gal visi 
Puerto Rico kraszto tautininku 
partijos vadai bus intarti ir 
suaresztuoti. Visi szitie keturi 
žulikai buvo nariai tos parti
jos.

Sulyg Smith instatymo, val
džia gali suimti ir suaresztuo
ti tuos žmones ar tas draugys-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PREZIDENTAS
LAIMĖJO PER

VIENA BALSA

Sutarcziu Byla Atidėta 
Nors Del Sziu Metu

WASHINGTON, D. C. — 
Senatas inteike Prezidentui 
Dwight Eisenhoweriui abejo
tina pergale, kai Senatoriai 
per balsavima nubalsavo kad 
Prezidento ingaliojimas suda
ryti taikos sutartis su sveti
mais krasztais negali būti su- $
varžytas, ir negali nei Senato 
luti peržiuromas.

Prezidento pergale czia 
prasta ir mažai ka tebereisz- 
kia, nes Senatas tik per viena 
baisa pabko ta ingaliojima 
Prezidentui. Balsavimai buvo 
szeszios deszimts priesz Prezi
dentą ir trisdeszimts vienas 
balsas už Prezidentą. Po val
džia ar po instatyimais, reikia 
du treczdaliu balsu kad butu 
galima ka ners nustatyti priesz 
Prezidentą. Reiszkia, reikėjo 
szeszios deszimts vieno balso. 
Kadangi buvo tik szeszios de
szimts t a1 su už ta inneszima, 
Prezidentas laimėjo. Bet tai 
reiszkia tik del sziu metu. Tas 
inneszima s bus vėl iszkeltas at
einančiais metais, nežiūrint 
kaip Prezidentas Eisenhowe- 
ris prieszinsis.

Tas inneszimas, trumpai isz- 
aisrkinant, reikalauja kad mu
su kraszto Prezidentas negali 
sudaryti taikos ar karo sutar
ti su svetimu krasztu be Kon
greso ir Senato žinios ir suti
kimo. Mums iszrodo kad tokis 
inneszimas yra geras ir sveikas 
atsižvelgiant in visas tas su
tartis kurias, be musu žinios 
buvo padaręs Prezidentas Roo- 
seveltas kai jis pardavė Sovie
tams visus Pabaltijos krasztus 
ir pavede puse Vokietijos ir 
Austrijos tiems Sovietams.’ 
Jeigu ne Roosevelto taikos su
tartys tai nebutu buvę to karo 
Korėjoje.

Visiems butu geriau jeigu 
musu Prezidentas turėtu mums 
pasakyti ka jis rengiasi daryti 
ir ant kekių sutarcziu jis ren
giasi pasiraszyti. Žinoma, 
Prezidentui Eisenhoweriui tai 
baisiai nepatinka ir jis su sa
vo szulais baisiai prieszinasi.

PIRMO PREZIDENTO
INTAKA?

CENTRALIA, ILL. — Mo- 
kyklose musu jauniems moki
niams yra aiszkinama kaip 
Jurgis VasHngtonas, musu 
kraszto pirmas Prezidentas, 
niekados nebuvo pamelavęs, 
kaip jis, nukirtęs vysznaite, sa 
vo tėvui prisipažino.

Gal Wallard Burch isz Cen
tralia szita gražu pavyzdi atsi
minė, Vaszingtono gimtadie
nio dienoje, kai policijantai ji 
pasivijo ant geležinkelio He
liu, begiu. Sztai kaip ten buvo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

APVOGĖ TRAUKINI 
___ <

HAMMOND, INDIANA.
Jau seniai, labai seniai kai gir
dėjome kad kas apvogtu trau
kini. Bet ana diena taip atsiti
ko.

Hammond miesto policija 
pranesza kad du vagiai ana 
Sukata apvogė freit-kario dar- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Buvęs Komunistas

Keturios deszimts keturiu 
metu amžiaus Felix A. Ins- 
lerman,'paveikslu nutrauke- 
jas, po prisieka, papasakojo 
Senatoriaus J. McCarthy ko
misijai, in Albany, New 
York, kad jis nutraukė visus 
tucs paveikslus del Whitta
ker Chambers. Tie paveiks
lai suklup dino daug Komu
nistu ir suardė visu Komu
nistu- szpiega tvarka Ameri
koje. Jis per dvideszimts 
metu tylėjo ir niekam nieko 
nesake. J is dabar sako kad 
jis pasitraukė isz Komunis
tu paitijos 1938 ar 1939 me
tuose.

Pavojingi Drabužiai

Teisėjas Joseph Marchetti 
žiuri, kai Louis Segal ugnia
gesiu virszininkas uždega 
moteriszka sveteri, mezginį, 
parodyti kaip pavojingi to
kie drabužiai. Tas svederis 
kaip gazolinu užpiltas užsi
degė, ir taip ugniagesiu vir- 
szininkas priparode kad 
George Smith pilnai galėjo 
apskusti kompanija kuri to
kius drabužius gamina. Geo.

KALĖJIMAI PILNI

TeisejaisBaladuojasi
Po Visa Kraszta

PHILADELPHIA, PA. — 
Jau beveik laikas patraukti 
Teismo Teisėjus in teismą. Ne 
visi, bet dauguma tu musu Po
nu teisėju savo ožius varinėja 
ir ateina in savo darba, in savo 
teismo ofisus, kada jiems .pa
tinka! Jie visai nepaiso, kad 
gal tenai ju laukia intarti, bet 
visai nekalti žmones.

I hiladelphijos kalėjimai yra 
pilni ir perpilni. Žmones tenai, 
kalti ir nekalti laukia kol po- 
n’as teisėjas prisirengs iszklau- 
syti ju bylos.

Tie musu ponai teisėjai tu
rėtu atsiminti kad jie yra žmo
nių tarnai, teismo darbininkai 
ir kad j u pareiga yra pribūti 
ant laiko kasdien ir savo parei- 
g atlikti.

Jeigu paprastas darbo žmo
gelis papuola in policijos ran
kas ir jeigu jis ginasi kad jis 
jra nekaltas, tai teisėjo szven- 
ta pareiga kad ir vidurnakti 
atsikelti ir iszklausyti ta to 
žmogelio byla. Jam už tai yra 
gana riebiai atlyginama. O jei
gu tas darbas, jam per sunkus, 
tai tegu jis atsisako, ir kitas in 
jo vieta bus paskirtas.

Teisėjas, ypatingai musu 
Į mažesniuose teismuose szian- 
dien jau pasidarė perdideli po
nai. Jie pamirszta kad jie yra 
paprasto pilieczio Amerikoje 
tarnai, o ne ponai!

Pirkie U. S. Bonus

Smith isz Los Angeles, Cali
fornia viena kompanija yra 
apskundęs del $1,570. Jis 
teigia kad tokis svederis už
sidegė kai jis su savo žmona 
važiavo su automobiliu ir 
kad jis buvo priverstas pa
leisti savo automobiliaus ra
ta kad užgesintu ta gaisra ir 
kad tada jo automobilius su
dužo. Jiedu buvo sužeis
ti toje nelaimėje.

Gal Mires

Augszti valdininkai Vasz- 
ingtone sako kad jie turi be
veik patikrintas žinias isz 
Indo-Kinijos kad tenai Ko
munistu vadas Ho Chi Minh 
yra jau pasimiręs, ir kad 
Komunistai pavartuoja jo 
baisa isz kapo, kad subunta- 
vojus visus Komunistus 
priesz Prancūzus. Komunis
tai nebeiszdrysta paskelbti 
kad j u vadas yra mires.

Nei vienas žmogus, szia- 
pus tos Komunistu sienos 
nėra mates szita Komunistu 
vada Ho Chi Minh nuo 1946 
metu. 1930 metuose szito 
Komunistu vado Ho Chi 
Minh daktaras buvo pasakęs 
kad jis džiovos liga serga ir 
jau nebegalima jo iszgydyti.

' KADA MERGINA ■ 
PERSENA? \

WASHINGTON, D. C. — 
Eroplanu kompanijos dabar 
turi tikra ir dideli galvosūki, 
kuri kad ir didžiausi ir moky- <?>
ciiausi kompanijų atstovai 
vargiai iszrisz.

Vienos eroplanu kompanijos 
atstovas yra pasakęs kad mer
ginos, kurios yra susilauku
sios trisdeszimts dvieju metu 
yra persenos būti tarnaites ant 
eroplanu.

Mes nežinome kaip kiti in 
szita klausima žiuri. Bet mums 
i si ro do kad tai labai durnas 
iszsireiszkimas.

f

Mes ne daug esame važinėje 
eroplanais, tik in Pietų Ame
rika, Afrika, Norfolk ir Los 
Angeles, bet kiek mums pateka 
patirti, tai jaunos patarnauto
jos buvo jaunos ir durnos. Pa
gyvenusi mergina ar moterisz- 
ke daug geriau patarnavo nes 
ji geriau atjautė keliautoju 
reikalus. Ir isz kitos puses, be
veik visos eroplanu kompani
jos reikalauja kad patarnauto
jos ant eroplanu butu valdžios 
pripažintos slauges, nurses.

Tai dabar tik sveikas protas 
gali priparodytyi, koks kvailas 
tu kompanijų pareikalavimas. 
Mergaite baigia pradines ir 
augsztesniosios ’ mokyklos 
mokslus kad ji jau yra susilau
kus asztuoniolikos metu. Ji ke
turis metus praleidžia slauges 
mokslus beeidama. Ji jau yra

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Norvegijos Social istiszk a. 

valdžia yra nustaczius joki na
mai negali Imti parduoti už 
daugiau negu jie kasztavo Ba
landžio devinta diena, 1940 

i metuose. Dabar tenai beveik 
visi kurie nori pirktis namus, 
turi kyszius duoti taip sakant 
“po stalu”. Visi dabar pri
versti eiti in ta “Black Mar
ket bizni.

Socialistai toiipgi atpigino 
visiems randas deszimtu nuo- 
iszimcziu, nes Norvegijoje ran
dasi daug daugiau randaunin- 
ku negu savininku. O Socialis
tams 'baisiai rupi intikti dau
gumai. Socialistai dalbar taip 
spaudžia savininkus, biznie
rius ir fabrikantus, kad vi
siems darbininkams baisus 
vargas, kai pramone taip su
ardyta.

Tai neiszvengiamasi pramo
nes instatymas: Spausk biz
nierių ar falbrikanta, ir pri
spaus! daribo žmogeli.

Ar jus įtinote kad musu 
krasztas daugiau kaip vienuo
lika 'bilijonu doleriu vertes vi
sokio tavoro yra davės Sovie
tu Rusijai po Pirmo Pasauline 
•Karo. Ir kad Sovietai beveik 
visus tuos “pasiskolintus” pi
nigus pavartuojo pirkdami di
deles, taip vadinamas sunkias 
maszinas, kurios yra reikalin
gos del kariszku fabriku? Ir 
beveik per visa, ta laika Sovie
tu eroplanai musu kareivius 
'žudė Korėjoje? Ar dar kas ga
li sakyti kad mes nebuvome 
iszduoti ?

Pereitais metais Anglijos 
anglies mainos iszka.se milijo
ną ir czverti tonu anglių ma
žiau negu 1952 metuose. Bet 
nežiūrint to, visi mainieriai ga
vo algas .pakelti! Ir taip daly
kai eina trapais žemyn, už tai 
kad, po-Socialistiszka. Anglijos 
tvarka, mainieriai dabar neva

Price $2.30 s,*,e
COLORS: Red, Black, Green, 
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sau, o ne kompanijoms dirba. 
O kai kiekvienas sau dirba, tai 
niekas nieko nepaiso.

• •
Kapitalistine tvarka, su fab

rikantais ir kompanijomis, gal 
nėra, geriausia ir tobuliausia. 
Bet .geresnes tvarkos dar nei 
viena valdžia, nei vienas kr asz - 
tas, nei viena vieszpatyste dar 
nėra suradus.

Pirmiau Vengrijos krasztas 
buvo po visa svietą pagarsėjęs, 
kaipo viso svieto maisto szal- 
tinis. Dalbar, kai Socialistai ta. 
kraszta uižeme, ir invede ben
drus ūkius, daugiau kaip ke
turios deszimtas nuoszįmtis di
džiausiu ukiniwku pasitraukė 
isz tokios durnos bendradar
by stes ir dabar Vengrijos 
krasztas, vietoj siuntęs mais
tą in kitus krasztus, pats pra- 
szo iszmaldos. Tai dar kitas 
Socialistu rojaus pavyzdys!

Ar jus 'žinote, kad musu ka
reiviai, kurie yra priversti tar
nauti svetimuose krasztuose 
gali but tuose krasztuose nu
teisti in kalėjimu, padėti be jo
kio teismo? Tai nauja sutartis 
su tais krasztais, kad musu ka
reiviai nebus teisiami musu 
teismo, bet to teismo ar teisėjo 
kur jie tuo laiku randasi!

■ • •

Per pastaruosius dvide- 
szimts keturis metus Ameri
kos žmones padaugėjo trisde- 
szimtu nuoszimcziu. Bet val
džios darbininkai per tuos me
tus padaugėjo net keturis 
szimtus nuoszimcziu. O kasi 
dar žingeidžiau tai per tuos 
metus algos tokiems valdžios 
darbininkasm padaugėjo net 
visu tuksta.n'cziu procento. Ir 
taip dalykai dabar stovi, ne
žiūrint to kad pernai szimtas 
asztuonios deszimts trys tuks- 
taneziai tokiu valdžios darbi
ninku buvo pravaryta.

• • ” • •

Ir Komunistai vis sako kad 
Amerika yra kapitalistu krasz
tas! Kaip tai gali būti jeigu 
darbo žmogus gauna toki di
deli nuoszimti viso kraszto in- 
eigu?

Kas ežia syki pastebėjo kad 
Amerikoje biednas žmogus 
turi per daug pinigu?

Pypkes Durnai

Gaila!
Gaila tu dienu j aunu j u, 
Kurios praslinko be naudos, 
Gaila debesų drėgnųjų, 
Kurie negrysz jau atgalios. 
Gaila darbo ir troszkimo, 
Kurie sugriuva kaip matai, 
Gaila to užsidegimo, 
Kuris atszala kaip ledai. 
Gaila meiles, nor tikriausios, 
Kuri isznyksta, kaipo sniegas, 
Gaila kalbos, nors geriausios, 
Kurios nenor klausyti nieks. 
Gaila paukszcziu nekaltųjų, 
Kuriuos gal vanagas 

sudraskyt,
Gaila aszaru kareziuju, 
Kuriu negal nieks sustabdyt. 
Gaila motinos vargingos, 
Kuriai atseina elgetaut, 
Gaila žemes nelaimingos, 
Kuriai sutingo vaikas tarnaut.

Apie Sidi-Numana
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

pažino kas asz esmių do vienas 
ir teip tikrai buvo! Paleidau 
jei iszeit nes nuo akies nenu- 
leidau. Kada jau gala buvo nu
ėjus apsidairė ant manės, o pa
mačius jog in ja žiurau, vela 
in mane pamojo idant beigtau 
paskui.

Tada nemislydamas ilginus, 
o ve ir kepykas buvo užimtas 
krome, jog ant manės netemy- 
jo leidausi paskui motore, isz 
ko ji džiaugėsi.

Atbėgau in jos narna, atida? 
re bromeli ir inejus pati laike 
pravira, kalbėdama: Ineikie 
nabagėli, ineikie, nebijokie, 
ineikie, o to nesigailėsi! Nuve
dė mane in savo pakaju, kur 
paregėjau labai patoga pana, 
kuri sėdėjo prie auksinio siu
vimo. Buvo tai duktė tos gai
lingos moteriszkes, nes ir la
bai iszmokyta raganaut, ka 
pats datyriau.

Tarė motina in ja.:: Mano 
dukra, atvedžiau tau ta gar
singa szuni, kuris pažinsta ne
gerus pinigus. Žinai ka mudvi 
kalbėjome, jog tai gali būtie 
žmogus per piktumą in szuni 
paverstas. Sziandien tyczia nu
ėjau pas k e pyk a pirkt ie duo
nos ir pasilakė man ji ežia a.t- 
vestie. Ka tu ant to sakai ? Ar* 
teip gal būtie kaip asz misliju ?

Ant Gavėnios
No. 198 Gromata arba Muka 

musu Iszgany tojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na -Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 15c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
pliiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENGZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

— Taip kaip sakai motina, 
atsake duktė, tuojaus pasiro- 
dis.

Pasakius tuos žodžius pato
ga ragana ome stiklą įsu van
denų ii* plu'ptelejo ant manės 
tarydama! Jeigo esi szunim, 
tai pasilik juom, jeigo esi žmo
gum pastokie vela žmogum, 
pef galybe to vandenio.

Vos tuos žodžius isztare tuo
jaus stojaus žmogum!

Datyres tos dideles gerade- 
jystes, įpuoliau kaip ilgas in 
kojas patogos raganaites ir bu- 
cziavau kojas isz džiaugsmo 
kalbėdamas: O tu mano iszga- 
nyte! Ne turiu žodžiu ant pa- 
dekavo tau! Atsiduodu tau 
kaipo nevaluinkas, ba tikrai 
prie tavęs Iprigulu. Ne turiu 
daugiaus valdžios ant saves 
prie tavęs visas prigulu, o da
bar paklauskie mano atsitiki
mu.

Pasakiau jei kuom esmių ir 
mano ženybas su Amina ir apie 
mano prisiriiszima prie jos, 
apie eidinia kimu negyvėliu ir 
kaip sumaniai apsiėjo, ir po- 
draugai, dekavojait jos moti
nai.

Tada tare in mane patoga 
raganaite: Sidi. Nuimama nu- 
stokie man dekavojas, asz ir 
labai džiaugųosiu jog pasisekė 
ta nuopelną padarytie del 'žmo
gaus. Asz*Aminą, tavo ipaiczia 
pažinojau gana gerai kada da 
buvo merga. Mudvi apie vie
na kita, žinoines gana gerai, ba 
pas viena ragani mokinomės 
raganaut. Nes mudviejų budai 
ne buvo- lygus, asz jos saugo- 
jausi ir nenorėjau su ja. drau
gaut, o ir ji nuo manės szalino- 
si. Tai nedyvai, jog savo pikty
be ant tavęs iszvere. Dabar tu
ri jai už tai uižsimoket, o asz 
tau paduosiu gera rodą. Pabū
kle ežia su mano motina, o asz 
neužilgo sugrysziu. Kada iisz- 
ejo, asz motinai jos meiliai de- 
kavojau ba ir ji daug* prisidėjo 
prie mano permainos.

— Duktė mano, tarė ta ge
ra moteriszke, labai nusimano 
apie raganyste, teip kaip Ami
ną, ka. pats datyrei, nes ji jie su 
diena savo gal i ilguma žmonims 
pagelbėja. Užtai asz negyiiu 
jei.

Pradėjo apie jos geruma 
daugiaus kalbėt ir tame in.ejo 
duktė neszdama rankoje plecz- 
kute su vandeniu ir tare in ma
ne. Sidi Namanai, mano kny
gose radau, jog Amina nesi
randa dalbar namieje, nes ne
trukus sugryisz. Ji nuduoda 
priesz kaimynus ii* tarnus, jog 
labai nuliūdus isz. tavo, isznyki- 
mo. Skubi nkis-gi ka. greieziau- 
se su szituom vandeniu kuri 
asz tau duodu. Kada ineisi iii 
savo pakaju laukio Aminos ne
trukus ji įsugrysz. Kada, duos 
tau žino jog jau randasi ant. 
kiemo, stokie priesz ja drąsiai. 
Isz baimes kaip tave pamatys 
netikėtai, norės bėgt. Tada pa- 
krapinsi ja su tuom vandeniu 
kuri laikysi gatavai: o krapin
damas kai bok i e tuos žodžius 
drąsiai: Atimkie kora už pik
tybes tavo nedora, motere!

Daugiaus tau nesakysiu, ži
nosi pats ka.padaryt.

Po iiszklausimui tos rodos, 
kada, jau niekas mane netruk
dė, atsisveikinau su savo gera- 
cleikom nuejaupas save.

Kaip sake jauna raganaite, 
teip ir buvo, Aminą netrukus 
sugryžo. Vos pas mane prisi
artino, stojau priesz ja drąsiai 
su parengtu vandeniu. Paregė
jus mane, baisiai kliktelejo ir 
norėjo 'bėgt, nes asz padariau 
kaip mane pamokino raganai
te ir tuojaus Aminą pavirto in 
kumele, yra. tai ta pati kuria 
szviesiauses pone pats vakar 
matei.

Ne gaiiszdamas, pagriebiau 
tuojaus už kareziu ir norint ne 
norėjo, nuvedžiau in stalda. n ,Uždėjau ant jos brizgilą, ir pri- 
riszes ja, iszmetinejau jos ne
dorybe in akis, o 'pliekiau siu 
mižeklu tiek kiek turėjau vie
ko ha to buvo verta. Ar-gi ran- 
dytojau doras, neturiu tei
sybes, jog kožna diena panau
jinu jei plegas?

Kalifas iszldauses kantrai 
tarė: Tavo atsitikimai navat- 
ni ir turi teisybe jog plieki kai
li, nes jau butu laikas su tuom 
pasilaut, nes ant moteriszkes 
juk negali atvest, ba ji su ta
vim kažin k a padarytu.

Kalifas davės ta rodą atsi- 
gryžo in treczia, kuri vezyras 
state priesz ji, ir tarė: Kodži 
Hasanai, vakar teko man eitie 
pro tavo paloci, nusidyvija isz 
kur galėjo rastis teip puikus 
ir klausiau prie ko priguli? 
Dažinojau jog ji pastate vie
nas vargingas žmogus, kuris 
vos galėjo isz savo uždarbio 
iszmaitint .szeimyna. Sake ir 
tai tavo kaiminai, jog savo 
amatistos nepameti, ir gerai 
apie tave kalba. O norėdamas 
aiszkiai alpie tai dažinot, lie
piau tave paszaukt. Papasa
kok man teisingai, o džiaugso- 
su, jeigo per savo aipsukruma 
pastoj ai t ur tingu.

Kodži-Uasanas atidavęs gile 
garbe, pradėjo:

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T J T. 

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
't. t., 52 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120^—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu. 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražius 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c,

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.
. No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Gela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

ISO1/^—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz
guldima, Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. . 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—.Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.t - JI. S. A.

i
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Apie Kodaka Ir Jo Brolius
(Tasa)

Apie Sidi-Numano

DANDYTOJĄU vieniu ju, 
ežia nieko ne kal'besu apie 

savo pajiega, b a tame yra ’ka
biausi. Kas kiszasi mano turtu, 
lai tiek mano tevąi paliko, jog 
yra invales ir galu gyvent vi
dutiniai.

Nieko man nereikejo, kaip 
tik paczios, o norint norėjau 
gaut gera tai vienok Dievas ki
taip surėdė gavau rots paczia, 
nes netrukus pradėjo mane ap
imtie nekantrybe.

— Asz eidamas budu pro
seniu, nepažines, nematęs tos 
kurie ketinau imtie už paczia. 
Tegul buna kaip baidykla, tiek 
to, nes kad szirdi turi gera tai 
yra didžiausu giluku.

— Kada pirma karta pare
gėjau mano paczia su uždeng
tu veidu, kada pas mane atve
dė nudžiugau laibai ba buvo 
teisybe, kaip man .pasakojo bu
vo tikrai patogu ir ant kart 
szirdingai pamyle jau.

— Ant rytojaus po veseilei 
pastate mums pu'sryczius isz 
keliu patrovu. Nuėjau in. vir
tuve, o jog paczios savo nera
dau, liepiau ja prasz/t. Po il
gam laukimui atėjo. Norėjau 
ka toki pasakyt, kur teiip už
truko, vienok susivaldžiau. 
Pradėjau valgyt ryžiu koszia, 
asz su szauktu kaip reikė, o pa
ti mano prieszingai vietoje-su 
szauksztu, kaip privalo žmonis 
valgyt iszeme isz kiszenuko 
krcpsztine nuo dantų ir su tai 
po viena grijdeli imtie in bur
na.

— Nusidyvijau pamatęs 
teip valgant ir tariau: Aminą, 
(jos vardas), ar tu kožna kar
ta teip valgai? Jeigu tai darai 
isz paezedumo, tai klysti, asz 
valgio ne pepavydžiu. Neda
ryk to, mano mielause Aminą 
ir valgyk kaip visi valgo.

— Rodos tas mano praszy- 
mas privalo tiktai nes jijie val
gė saviszkai rodos negirdėjų, o 
kad mane laibiau,s uižpykint, 
kada ne kada pradėjo iminetie 
po kruopute.

Jos uparas sujudino mane, 
nes asz kitaip sau pamislinau, 
jog nepapratus su vyrais val
gyt, tai u'ž tai teip daro. Misly
jau vela ir ta, jog sau uždavė 
koki pasninką. Nieką jei ne
sakiau. Po pusryt- vela meiliai 
su ja kalbėjau r apie valgi už- 
mirszau.

Ant piet buvo tas pats kaip 
ir ant pusrycziu, o ir su vaka
riene veltas pats. Negalėjau 
paimtie, kas tai galėtu būtie ir 
mislyjau jog kada noryt pra

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais |

160 Puslapiu į!
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Sū priedu 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztos po- J j 
pieros virszeliuose. :: :: ![

Pinigai reikia siusti su į Į 
užsakymu: Į>

Tiktai,. . . $1.00 ;Į
Saule Publishing Co., Jį 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. J' 

dės valgyt, nes ant tuszczio ir 
trumpam laike dasekiau.

Viena naktį kada Amina 
mislyjo, jog kietai miegu atsi
kėlė pamaži ir temijau. jog ėjo 
su didele sargybe idant manos 
nepabudint. Negalėjau paimt 
kas tai luitu už mieris ir norė
damas dažinot kas toliaus nu- 
sides nudaviau miegantis.

Havaja, mano szirdeles ir 
balandėlės,

Asz visados prie laikrasztino 
džiabo.

Taigi, duosiu jumis gera 
rodą:

Moterėle neprivalo skupetis 
Meiles del savo vyro,' 

Nes ir vyras trokszta. tos 
meiles, 

Kaipo ir moterėles,
Ir jie trokszta to 

glamonėjimo,
Pagyrimo ir glostymo kaip 

ir moteriszka veisle.
Nekurios moterėles rugoja, 

Buk kada ju vyrai atsitraukia 
nuo altoriau^, 

Tai atszala kaip szmotas 
ledo!

Tula moterėlė man kalbėjo, 
Kad isztekejus už savo vyro 
Nepamislino kad ji trokszta 

nuolatines meiles, 
Ir kad jai pasakytu kad 

ja myli, 
Ir pildo savo privalumus 
Kaipo gera gaspadine ir 

motina.
Ji trokszta jo karszto 

Pabuicziavimo ir prispaudimo' 
prie krutinės,

O ne tik prispaudimą lupu 
prie veido, 

Kuris turi tik tiek ženkly vumo 
Kiek’ szaltas bulvinis blynas!

Bet ar tokios moterėles, 
Kurios geidžia tokios meiles 

nuo savo vyro, 
Gal ne ant mislies neatėjo, 

Kad ir ju vyrai trokszta 
Panaszios meiles nuo savo l

prisiegeliu.
Juk nesiranda ant svieto

vyro,
Kuris nemiauktu kaip 

Katinėlis isz užganadymo,
Kada ji ranka glosto,
O jeigu jam paeziule 

panasziai nedarytu, 
Tai jieszkois tojo paglostymo 

nuo kitu.
Vyras butu užganadytas 

visame, 
Jeigu matytu nors truputi 
Meiles nuo savo pacziules,

Kokios ji trokszta nuo 
vyro.

Taigi, nebijokite moterėles, 
Jeigu ju.su vyras supras 

Kaip ji mylete ir guodojat, 
Isz to jis džiaugsis, 

Ir jus da. daugiau guodos 
ir mylės!

fafafafafatafafafafa

Pirkie U. S. Bonus
pa fa m fa Fa fa fa f® fa fa

Tuom laik Amina pasirėdžius 
iszejo ant pirsztu isz pa,ka jaus.

Tuojaus užsin.iecziau ant sa
ves drabuži ir nubėgau prie 
lango pažiuretie kur ji. eina; 
atidarė bromeli iszejo ant uly- 
czios.

Asz nevilkindamas iszbegau 
paskui ja per ta pati bromeli 
ir isztolo paskui sekiau. Iszejo 
isz miesto ir pasuko in szali 
ant kapiniu asz paskui pardur- 
mu ėjau ir kada užėjo ji ant 
kapiniu, atsistojau asz prie 
tvoros teip, kad ji manos nepa
matytu, žiurėjau kas ežia nusi
ties. Tame paregėjau balta bai- 
dykla, kuri prisiartino prie 
Aminos. (Baidykla yra tai pik
ta dvasia in grieszninko kuna 
inlindus kuri potam szpukuo- 
je).

Paregejas tai, laibai nusi
gandau ir nusidyvijau, jog 
mano pati su szpuku suėjo. At
kasė viena nauje kapa, šzpukas 
sudraskė lavonu in szmotus su
sėdo abudu su mano paczia ir 
valgė. Sznekucziavo su savim 
pamaži, nes kad toli stovėjau, 
tai negirdėjau ka terp saves 
kalbėjo vienok galima suprast 
kokis valgis, tokia sznekta.

Kada pavalgė, mete likusi 
kuna in duobe ir abudu su na
gais užkasė. Asz ne laukiau pa
baigos, tiktai pamatęs skubi- 
naus jiamon. Inbogau in mieg- 
kambari, greitai nusiredžiau 
atsiguliau in lova ir nudaviau 
mieganti.

Ne trukus sugryžo Amina. 
Nusirėdė ir atsigulė, o kaip su
pratau, jog pasiseko iszeitie ir 
žm ogi en o s p r i v algy t.

Susirūpinės teip biauriu at
sitikimu, ka pats savo locnom 
akimis dafyriau ir biaureda- 
masis tos moteries, negalėjau 
ilgai užmigt. .Norint ir miego
jau tai labai jausliai ir kaip 
tiktai saule praėjo teket, pa- 
szokau isz lovos, nusiprausiau 
ir nuėjau in meozeta ant mal
dos.

Po maldai iszejau in užmies
ti ir vaikszcziodamas ilgai, 
mislyjau kas galėjo mano pa
czia prie to atvest? Pastanavi- 
jau nuo to gražumu atpratint 
ir apie visiką iszkvost. Tomis 
mįslėmis užimtas iriausi ant 
namu ir t ropy jau ant piet.

Amina paregėjus mane, lie
pė duotie pietus ir netrukus sė
dome prie stalo. Matydamas 
jog ta pati pradeda kaip ir va
kar, imdama kruopeles su 
dant-krapsztuku, tariau iszto
lo. Amina kas tai gali ženklini, 
jog nuo veseiles mudviejų teip 
save badu marini isz ko ne tik
tai asz nes ir kožna,s vyras to 
nenukenstu. Tie valgiai yra 
gerai pasteluoti jog pats Kali
fas gardžiai valgytu.

Vienok mano iperdest Lieji
mai jei in szirdi netropyjo ir 
vela tariau. Pasakykie tu mano 
mieliause, ar ežia tie valgiai 
ne geresni, kaip lavonas?

Vos asz tuos žodžius išzta- 
riau tuojaus Amina pradėjo 
dasiprast jog ja naktį susekiau 
ir inpuole in dideli ’piktumą. 
Veidas jos pamelinavo, akys 
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Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

ant virszaus iszszoko ir apsi
putojo.

Tas prakeiktas pavydalas 
baisai mane iszgazdino! Nutir
pau ir pastyrau. Ta staiga pa
dūkime, pagriebė kruželi su 
vandeniu, pavilge jame pirsz- 
tus isztarus kokius tai szoto- 
niszkus žodžius, liejo man in 
veidą kalbėdama: Nedoras! Už 
tavo akyvuma, Ibukie szunim!

— Niekados nesitikėjau 
idant Amina butu ragana vos 
tuos žodžius isztare, pasijutau 
in szuni permainytu. Nežino
jau ka pradėt o ir nesitikėjau 
to tuojaus pagriebė mižekli ir 
nem iel aszir dingą i pradėjo
muszt, jog nežinojau kaip ji 
mane užmusze. Mis] i jau, jog 
kada isztruksu laukan, tai pa
kilaus nes ji vyjosi paskui in- 
sijuszinus asz tuom laik norė
jau iszsmukt per bromeli, tren
kė su durimis ir nukirto man 
uodega.

Vargintas sopulu, pradėjau 
gailiai staugt bėgdamas uly- 
czia, o ežia szunes ir pradėjo 
draskyt. O kad nuo ju isztrukt 
inbegau in kroma mėsininko, 
kur pardavinėjo galvas liežu
vius ir aviu kojas.

Mėsininkas pasigailėjęs ma
nės, szunis apgynė. Asz-gi isz 
baimes inlindau in ankseziause 
kamputi. Mėsininkas pabaigęs 
su szunimis, norėjo mane isz- 
varyt nes manės nerado. Per
buvau per naktį, jo krome, o 
man to tik reikėjo, ba buvau 
labai nuvargintas.* .Ant rytojaus mano mėsinin
kas atidarė kroma ir innesze 
naujo tavoro, ka, pirko ant rin
kaus, o asz negalėdamas iszse- 
det, iszlindau isz kavones isz
ejau ant ulyczios kur pama- 
cziau daugybe szuniu apie kro- 
ma sukinanezius ir uostydami 
mesa, ar laikais jiems ka ne- 
iszmes, asz insimecziau terp ju 
ir szvitavau su galeliu likusos 
uodegos.

Mėsininkas pagailo' manės, 
ba mislyjo jog asz labai alka
nas pradėjo man mest po di
desni szmoteli mėsos ne kaip 
kitiems. Kada palbaige dalines 
asz norėjau eitie in jo kroma, 
pradėjau prie jo glamanotis. 
Nes jis pagrūmojo su mižekliu 
ir turėjau trauktis nuo duriu.

Toliaus paejas, susilaikiau 
prie namo kepyko kuris iszro- 
de geresniu ne kaip mėsinin
kas. Tikrai buvo geresniu. Pa
žiurėjas jam in akis, o jis tuo
jaus mete szmoteli duonos. Asz 
vietoje gardžiai pagriebt savo 
jelmužna, kaip tai daro kiti 
szunes, žiurėjau in kejpyka lin
guodamas su galva ir su bukiu 
krutindamas. Patikau jam, 
jog net jis nusijuokė. Man po 
teisybei da nesinorėjo valgyt 
vienok kad jam parodyt jog jo 
loska ne niekiniu paėmiau duo
na ir valgiau pamaži. Ant vis 
ko jis temyjo ir nevarė mane 
nuo savo kromo. Tupėjau prie 
duriu ir atsikreipęs užpakalu 
žiurėjau ant ulyczios, o tai. del 
to, idant parodyt jam, jog nie
ko nuo jo ne reikalauju kaip 
tiktai daboju jo duris.

Radau loska pas ji, jog asz 
iszdryses inejau in kroma. Ne 
varo manės laukan, y’pacz pa
rode su pirsztu kamputi, kaipo 

tam tikra vieta, užėmiau savo 
vieta ir pastanavyja.u būtie 
sargu savo pono.

Apsiėjo su manim dorai, iv 
niekados gaspadoris nevalgė 
be manės, o davė man valgyt 
invalesj Asz vela isz savo sza- 
lies parodžiau dideli pririszi- 
ma ir visur jo norus pildžiau.

Niekados nuo jo akiu nenu- 
leida.u, jeigo jis pasijudino, 
tuojaus buvau prie jo. Labai 
mane mylėjo ir pats mano pra
mynė Zurlum.

Kada, tiktai mane vardu pa- 
szauke tai ėjau prie jo kaip 
kulka, sukausi ir glamanojau- 
si kaip vovere prie jo.

Jau geras laikas persi trau
ke nuo laiko kaip pas ji lai
kiausi, kad 'Sizifai viena diena 
atėjo kokia tai žmona pirktie 
duonos. Mokėdama pinigus už 
duona, inmaisze terp pinigu 
viena negera pinigą. Kepykas 
pamatęs netiesa pinigą, atida
vė jai idant duotu kita.

Moteriszke nenorėjo ta pini
gą imtie, inkalbedama jog yra 
gerais. Mano gaspadorius prie
szingai prilaikė ir besiginezy- 
dami tare in ja:

— Tas pinigas tikrai yra 
niekas, jog ir mano szuo, no
rint paikas sutvėrimas, tai ne 
duotu prisigaut. Cziu-čziu. 
Žurlau tare in mane. Asz užszo 
kam.ant stalo, o kepykas motes 
(pinigus prieš mane tarė: Pa- 
žiurekie, ar ežia no yra kokio
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negerio pinigo ? Ir tuojaus pa
regejas negera pinigą, su koja 
nuslinkau in paszali žiūrėda
mas savo ponpi in akis idant 
parodyt.

Net pats kepykas nusidyvi- 
jo, ba to nesitikėjo! Moterisz
ke nesiprieiszino ir pati prisi
pažino, jog tai gali būtie nege
ras pinigas iszeme kita ir at
mainė. Kada moteriszke iszejo 
mano ponas, tuojaus pasiszau- 
ke kaimynus ir pradėjo pasa
kot kas ežia atsitiko.

Visi tuojaus norėjo dasektie 

ar tai tiesa, o asz visus pini
gus, ka įsumaisze in juos, ne
gerus in szali su koje atžeriau.

Ta moteriszke katra tik pa
sitiko, pasakojo apie tuos dy- 
vuis, ka. jei kromo pas kepylka 
atsitiko. Žinia apie mane {pa
sklydo po visa miestą.

Nuo to laiko, nuo ryto ligi 
vakaro buvo pilnas k romas 
žmonių, jog ne s;pejo duona 
kept, o tai vis ėjo mane pažiu-' 
ret ir turėjo pirktie nors kiek 
duonos.

Mano kepykas priesz visus 
gyrėsi, jog asz esmu jo di
džiausiu skarbu. Ne vienas pa
vydėdamas norėjo mane pa
vogt, nes asz labai Sergejaus!. 
Viena diena, kokia tai žmona 
paakvatyt ta naujiena, atėjo 
kaip ir kiti žmonis pirktie duo
nos. Mano vieta tada buvo ant 
stalo. Ta moteriszke mete is'ze- 
szis pinigus, o terp tu buvo 
vienas niekai. Asz žinoma, tuo
jaus atstūmiau in szali žiūrė
damas jei in akis ir jog turiu 
teisybe ?

— Teip, atsake ta mote
riszke pažiurėjus in mane; tas 
pinigas niekai, atminai.

Tada ji in manes žiurėjo su 
dideliu dyvu, asz ir in ja žiurė
jau. Užmokėjus už duona kada 
jau ėjo, kripte'lejo in mane su 
galva, teip, jog kepykas nepa- 
temijo.

Asz tuojaus supratau, jog ji
[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Gavėnios!
—• Szaltas ir nepastovus 

oras.
’ — Ana diena ponstva Juo

zai Anceravicziai nuo 409 W. 
Centre uly., apvaiksztinejo sa
vo 30-ta vedusi dienos sukak
tuves. Ir mos visi velininame 
ponstvams Anceravicziams vi- 
iso gero ant ju vedusio dienos 
sukaktuves.

— Suibatoj pripuola Szv. 
Perpetua ir Szv. Telicija, o 
Tautiszka Vardine: Adakris. 
Ir ta diena: 1947 m., Augsz- 
czia.usias Amerikos Teismas 
pasmerkė mainieriu bosą Jobu 
L. Lewisa, už tai kad jis panie
kino teismo insakyma ir nesu
stabdė str atkas. 1935 m., 
22,000,000 Amerikiecziu be 
daribo, ir ima paszelipa isz val
džios; 1836 m., ‘Alamo Karas.’ 
Alamo mieistelis 'buvo Misijo- 
nieriu Pranciszkonu insteigtas 
o 1718 metuose jis randasi pa- 
cziame San Antonio viduryje, 
ir dabar yra tautiszika szvento- 
ve. Czia szimtas asztuonios de
szimts Texas kareiviu žuvo, 
■stengdamiesi atsiginti nuo 
Meksikonu kurie ta miestą už
ėmė. Musu kareiviu ir Marinu 
karo szukis ir sziandien yra: 
‘ ‘ N epam i r szk i te Alamo!”; 
1857 m., Instatymas, pavadin 
tas “Dred 'Scott Decision” nu
sprendė kad juodukai, nigeriai 
vergai negali Ibuti Amerikos 
piliecziai.

— Panele Helena Dulskiu- 
te, nuo 612 W. South uly., ku
ri serga nuo kokio tai laiko 
randasi Pennsylvania ligonbu
teje, Philadelphijoje, kuri tu
rės operacija.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola pirma Gavėnios Ne
deda, taipgi iSzv. 'Tamoszio, o 
Tautiszka Vardine.- Amolis. 
Ir ta diena: 1950 metuose try
lika žuvo, kai eroplanas patai
kė in veliavo1 stiebą, Minneapo
lis mieste; 1939 m., Mainieriu 
Unija pasitraukė isz CIO Uni
jos; 1906 m., Vilniaus mergai- 
ežiu gimnazijoje investa pamo
kos Lietuviu kalboje; 1950 m., 
Minksztos anglies kompanijos 
pasiraszo ant naujo kontrakto 
su mainieriais; 1932 m., keturi 
darbininkai buvo užmuszti per t)
Fordo straikos in River Rouge 
Ford, netoli nuo Detroit mies
to.

— .Garnys paliko puikia ir 
patogia dukrele del pons. Vin
cui ir Reginai Slu'želiems, nuo 
605 W. Mahanoy uly.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jono nuo Dievo, o Tautiszka 
Vaydine: Anglis. Ir ta diena: 
1861 metuose gimė vienas pir
mųjų Auszrininku ir visuome
nes veikėju, gydytojas Dakta
ras Jonas Szliupas; 1789 m., 
Pirmutinis Amerikos Kongre
sas; 1911 m., mirė garsus dai
nininkas ir muzikas Mikalojus 
Cziurlionis.
' — Utarninke/pripuola Szv. 
Pranciszkos naszles, o Tautisz
ka Vardine Žygintas. Taipgi 
ta diena: 1278 m., Didžios Lie
tuvos Kunigai&sztis' Zigman
tas pergalėjo Kryžiuoczius.

Girardville, Pa. — Nedelioj, 
Vasario 28 d., Szvento Vincen
to parapijos svetainėje, invyko 
parapijos Szvento Vardo 
Draugijos 25- m., sukaktuves 
Vakariene. To vakaro progra- 
mo vedėjas buvo Edvardas 
Rąžys; atidarimo malda atkal-

bėjo Kunigas Juozas Cziapo- 
nis, isz Kulpmont, o progra
mas užsibaigė su malda, kuri 
atkalbėjo Kun. Jonas Klimas, 
isz Shamokin. Tarp kalbėtoju 
buvo; John Leonhardt; Klebo
nas Kun. M. Daumantas; Ed
ward Hogan; teisėjas Charles 
W. Staudenmeir, ir kiti. Szv. 
Vincento parapijos choras, va
dovaujant Profesorius Bruno 
Nekrasio, iszpilde menini dali 
program©.

— Laidotuves Vinco Vely- 
vis, nuo 138 B ulyczios, invy
ko Subatoje, Vasario 27 d., su 
apiegomis in Szv. Vincento 
bažnyczioje devinta valanda 
ryta ir palaidotas in Szv. Ma
rijos kapines Shenadoryje. Pa
simirė Vasario 23 d., in Ash
land ligonbuteje 3:15 valanda 
vakare. Velionis nesveika,vo 
per keletą metu. Paskutini lai
ka dirbo Locust Coal Co. ka
syklose, No. 2. Paliko savo pa
ežiu Aini] i ja (Rcbick); dukte- 
re Ona Giacalioniene, isz 
Brooklyn, N. Y., keturis sūnūs: 
Vinca, mieste; Juozą ir Alber
ta, Hoboken, N. J., ir Petrą isz 
Jersey City, N. J:, taipgi, sze- 
szis anukus.

Shenandoah, Pa. —■ Juozas 
Andrejauskas, nuo 232 E. Cen
tre uly., kuris sirgo nuo astli- 
mos ir gydėsi per tris sanvai- 
tes in Lodiist Mt. ligonbuteje, 
numirė Nedelioj popiet, Vasa
rio 28 diena. Velionis gimęs 
Lietuvoje, ir atvyko in Shena
doryje 1909 metuose. Buvo 
a ūgli akasis. Paskutini karta 
dirbo Knickerbocker kasyklo
se, o apie keturi metai atgal 
prasiszalino nuo darbo isz 
priežasties silpnos /sveikatos. 
Prigulėjo prie mainieriu uni
jos lokalio Nr. 1868, teipgi prie 
Lietuviszkos .parapijos. Jo pati 
mirė penki metai atgal. Paliko, 
tris sūnūs: Leonarda., Philadel
phia ;-Edvarda, Clarence, Mo., 
ir Joną, mieste; dvi dukterys: 
Margareta Czirko ir Adele 
Lind, Jr., mieste, taipgi asz- 
tuonis anukus. Laidojo Ket
verge ryta,, isz Graboriaus L. 
Cziakausko koplyczios, su Szv. 
Mįsziomis in Szv, Jurgio baž
nyczioje ir palaidotas in para
pijos kapinėse.

— Mainieriu susirinkimas, 
kur invyko pareita Nedelia, in 
Maher’s svetainėje, aplaike se
kanti praneszima nuo Read in
go angliakasykliu kompanijos, 
■buk Maple Hill kasyklos kur 
dilba. 1200 mainieriu užsidarys 
in keletą sanvaites. Po aplai- 
kymui tokia raportą nuo kom
panijos, visi mainieriai nubal
savo “nedirbt,” ir lauks atsa
kymo isz konferencijos kur in- 
vyks tarpe Unijos Valdyba ir 
Reading© kompanijos virszi- 
n inkus.

— Ponia Beatresija Mala
kauskiene, nuo 443 W. Wash
ington uly., numirė Utarninko 
ryta in Locust Mt. ligonbuteje. 
Velione gimė Lietuvoje. Atvy
ko in Shenadoryje apie pen
kios deszimts metu atgal. Jos 
vyras Antanas mire 1945 me
tuose. Paliko keturis sūnus: 
Antana, Bloomsburg; Juozą,, 
Waterbury, Conn., Edvardu, 
Detroit, Mich., ir Alberta mies
te, taipgi duktere Anele isz 
Waterbury, Conn., ir daug 
anuku ir pro-anuku. Laidos 
Petnyczios ryta su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 va
landa ir palaidos in parapijos 
kapinėse. Graboriai Oravitz 
laidos.

PUERTO RICO
GUBERNATORIUS 

ATSIPRASZO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tęs, kurie ar kurios darbuoja
si musu valdžia nuversti.

Puerto Rico Gubernatorius, 
kai tik sužinojo apie ta tu 
niekszu darba, kuo greieziau- 
siai atsiskubino in Vaszingto- 
na, ir asmeniszkai atsiprasze 
Prezidento Eisenhowerio, už
tikrindamas Prezidentą kad 
Puerto Rico žmones yra baisiai 
pasipiktinę tu žuliku darbu ir 
kad jie visi yra Amerikos žmo
nėms ir Amerikos valdžiai isz- 
tikimi. Jis teipgi paaiszkino 
kad tie keturi niekszai priguli 
prie gaujos kuri kamuoja ir 
Puerto Rico kraszta. Isz viso, 
jis sako, ju randasi apie penki 
szimtai.

Tie keturi kūlikai, kuriu 
tarpe randasi ir viena boba, 
dabar tupi kalėjime. Visiems 
paskirta po szirnta tukstaneziu 
doleriu kaucijos.

Jie yra: Ponia Lolita Leb- 
ron, trisdeszimts keturiu metu 
amžiaus gyvanaszle ir dvieju 
vaikucziu motina; dvideszimts 
penkių metu amžiaus Rafael 
Cancel Miranda; dvideszimts 
devynių metu amžiaus Figue
roa Cordero; ir Flores Rodri
gu ez.

Dabar FBI policija, miesto 
policija, valstijos policija ir 
slapta valdžios policija yra vi
sur padvigubinus savo sargy
bas, kol bus dažinota ar dau
giau tokiu žuliku randasi 
Vaszingtone. New York mies
to policija teipgi dabar jiesz- 
ko kitu tokiu, nes visi tie ketu
ri yra isz New York miesto.

Jeigu szitie žulikai bus nu
teisti, j u laukia apie septynios 
deszimts penki metai in kalė
jimą.

Kongresmenas Alvin M. 
Bentley, Republikonas isz Mi
chigan valstijos buvo pavo
jingiausiai sužeistas, ir dar 
dabar Daktarai nežino ar jis 
iszliks gyvas ar ne.

Jeigu jis pasimirtu tai tu žu
liku laukia mirties bausme.

Ta boba, gyvanaszle Lolita 
Lebron buvo pirmutine pradė
ti szaudyti in susirinkusius 
Kongresmenus, pakvaitusiai 
spiegdama: “Mes norime savo 
krasztui laisve.” Ji giriasi ir 
didžiuojasi kad ji yra visu to
kiu geru savo kraszto patrio
tu vadas.”

Apart Kongresmono Bent
ley, buvo paszauti sekantieji 
Kongresmonai: Kenneth A. 
Roberts, Demokratas isz La.; 
Ben F. Jensen, Republikonas 
isz Iowa; Clifford Davis, De
mokratas isz Tennessee; ir 
George H. Fallon, Demokra
tas isz Maryland.

Suimti,.manoma, visi szau- 
de ir jiems kitaip padeje. Vi
so suaresztuota deszimts in- 
tartuju. Tai yra toji pati fana
tiku grupe kuri anais metais 
bandė insiveržti in Blair 
House, Prezidentą Harry Tru- 
mana nužudyti Lapkriczio 1 
diena 1950 metais.
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DU EROPLANAI
SUSIMUSZE

Keturi Žuvo Ant 
Golfo Lauko

NORRISTOWN, PA. — Ke- 
turi žmones žuvo kai du maži 
eroplanai susimusze virsz Oak 
Terrace Country Club lauko, 
netoli nuo Norristown. Eropla
nai buvo: vienas mažas Cessna 
ir Beechcraft Bonanza.

Eroplanai sudužo ir nukrito 
ant golfo lauko. Daug sporti
ninku, golfo loszeju mate kai 
tiedu eroplanai sudužo ir nu
krito. Vienas eroplanas, be
krisdamas isz padangių kone 
pataikė in golfo sportininku 
kambarius.

Žuvusieji buvo lakūnas Ro
bert S. Borzi, trisdeszimts sep
tynių metu amžiaus, isz Almo- 
nessen, New Jersey ir lakūnas 
N. M. Arnsteis, isz Moores
town, N. J. Teipgi žuvo kita
me eroplane, lakūnas Sharon 
M. Scott, keturios deszimts 
metu amžiaus ir jo dukrele, 
penkiolikos metu Marjorie, 
isz Morton, Pa.

Ponia Russell Liverman, ku
ri tuo laiku golfą losze sako 
kad ji mate kai tiedu eroplanai 
labai žemai skrisdami, staiga 
susimusze ir nukrito. Eropla
nai buvo taip sudaužyti, kad 
j u gabalai, liekanos buvo po 
visa golfo lauka iszmetintos. 
Visi ant abieju eroplanu buvo 
ant sykio, to trenksmo užmusz- 
ti.

ARMIJA TURI
PASIAISZKINTI - 0

Karininkai Ne Didesni
Už Paprastus Pilieczius

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos Sekretorius Stevens 
buvo pasakęs visiems Armijos 
Karininkams kad jie turi su
tikti su Senatoriaus McCarthy 
Komisija ir teisingai atsakyti 
in visus tos komisijos klausi
mus kaslink Komunizmo ir 
Komunistu.

Kai Major Irving Peress bu
vo tos komisijos paszauktas, 
tai Armijos Sekretorius jau 
viską staiga permaine, insaky- 
damas visiems karininkams vi
sai nepaisinti Senatoriaus Mc
Carthy ir nieko neatsakyti in 
jo komisijos klausimus.

Kode! Ponas Sekretorius 
Stevens taip staiga viską per
maine?! Ar jis bijosi kad ta 
komisija ka negero suras ka
rininku tarpe? Ar pats Sekre
torius bijosi?

Ta komisija nieko daugiau 
nenori žinoti, nieko daugiau 
neklausia kaip tik ar tie musu 
karininkai yra musu krasztui 
isztikimi?

Armijos Sztabas pakele szi- 
ta Peress in Major karininko 
vieta, nors jis nesutiko atsaky
ti in toki paprasta klausima; 
Ar tu esi Komunistas? Czia jau 
be jokio klausimo ar be jokios 
abejones, Armijos Sztabas su
klydo !

Paskui dar giliau in ta klai
da Armijos Sztabas inklimpo 
kai. tas Major Karininkas Ir
ving Peress, vėl užklaustas: Ar 
jis yra Komunistas? Pasakė 
kad jis toki klausima negali 
atsakyti. Armija ji paleido isz 
vaisko su garbingu atsižyme- 
jimu.

Generolas Zwicker ji palei-

do sulyg Armijos Instatymu 
isz Camp Kilmer. Generolas 
Zwicker czia nekaltas, nes jis 
tik pasielgė sulyg Armijos In- 
statymais. Jis kitos iszeities 
neturėjo. Czia ne kuris vienas 
karininkas kaltas, bet visas 
Armijos sztabas turėtu dabar 
pasiaiszkinti.

PIRMO PREZIDENTO
INTAKA?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Wallard Burch vilko sunku 
maisza. Policijantai jo užklau
sė:

“Ka tu turi tame maisze?”
“Visztu.”
“Kur tu jas gavai?”
‘ ‘ Pasivogiau. ’ ’
Teisingas Wallard Burch, 

kuris kaip Jurgis Vaszingto- 
nas nenorėjo pameluoti, buvo 
nugabentas in lakupa*.

PALEIS 500
DARBININKU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)’

vilties kad biznis pagerės ir 
kad jie gales tuos darbininkus 
vėl pasisamdyti.

In Milwaukee, Wisconsin, 
Nash-Kelvinator kompanija 
paleido apie tūkstanti devynis 
szimtus darbininku, kurie dir
bo prie nauju automobiliu.

General Motors Kompanija, 
ana menesi gyrėsi kad ji dar 
daugiau darbininku samdosi 
nes ji daug daugiau automobi
liu nori sziais metais pagamin
ti. Bet dabar ir Fordo ir Gene
ral Motors Kompanijos ima 
prisipažinti kad biznis prasta
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Vaiskas Szove In Su
kilėlius In Damascus,

Syria
DAMASCUS, SYRIA. — 

Armija, isztikima savo vadui 
Adib Shishekly, pradėjo szau
dyti in sukilėlius, kuriems dar 
nebuvo gana kad jis pasitrau
kė kaipo Prezidentas, bet rei
kalavo kad ir jo inpedinis butu 
paszalintas. Szesziolika ar 
daugiau žmonių žuvo ar buvo 
sužeisti per tuos sukilimus.

Sukilėliai su kareiviais su
sikirto ant ulycziu. Kareiviai 
vartuojo aszarines bombas su
skirstyti sukilėlius, bet vėliau 
jie buvo priversti szauti sta- 
cziai in tuos žmones.

Sukilėliai Syrijos kareiviai 
dabar kvieeziasi in talka ir ki
tus kareivius, sakydami kad 
reikia visa buvusio Prezidento 
Shishekly sztaba szmesti.

Sukilėliai keletą gaisru pra
dėjo Damascus mieste. Valdžia 
dabar yra iszleidus insakyma 
kad nevalia niekam ant uly
cziu delsti ar su kitais kalbėtis 
ir kad visi suimti ant ulycziu 
bus labai nubausti!

3 VAGIAI APVOGĖ
SZTORA

NEWARK, N. J. — Trys 
drąsus vagiai, razbaininkai, 
labai ramiai ir tykiai inejo in 
Wiss žemeziugu sztora, kur 

ir kad jau dabar per daug nau
ju automobiliu randasi szto- 
ruose, kuriu negalima parduo
ti.

Chrysler automobiliu kom
panija du menesiai atgal palei
do daugiau kaip dvylika tuks
taneziu darbininku.

APVOGĖ TRAUKINI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bininkus. Freitkaris važiavo 
isz Hammond in Bensenville, 
Illinois.

Vienas vagis turėjo revol
veri, antras lazda. J iedu už- 
szoko ant to freitkario kai tas 
freitkaris iszvažiavo isz Gib
son Switchyard in Hammond. 
Jiedu nuszoko kai tas traukiai
nys pervažiavo skersai valsti-z 
jos rubežiu in Illinois valstija.

Penkios deszimts metu am
žiaus konduktorius Ira O. 
Budd isz Hammond, ir breik- 
monas, penkios deszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus Leonard 
Redding, isz Gary, Ind., poli- 
cijantams pasakė kad tiedu va
giai isz jųdviejų gavo penkis 
szimtus septynios deszimts ke
turis dolerius.

KADA MERGINA
PERSENA?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dvideszimts dvieju ar trijų 
metu amžiaus pirm negu ji ga
li toki eroplano tarnaites dar
bą imti. Ar tai reiszkia kad vi
sas tas prisirengimas yra tik 
del deszimts metu darbo?

Ka paprastas darbo žmogus 
pasakytu savo bosui jeigu jam 
butu pasakyta kad jo darbo

dvideszimts darbininku dirbo 
ir pasivogė penkios deszimts 
tukstaneziu doleriu vertes 
brangu žemeziugu.

Sztoras randasi paeziame 
miesto viduryje, kur tukstan- 
cziai žmonių kas valanda pra
eina.

Visi trys vagiai buvo savo 
veidus užsidenge su skepetai-

Senovės Žvierio
Kaulai

Gus Ohberg, po kaire ir 
Archibald McMurtry czia 
parodo kaulus senos praei
ties žvierio, kuris gyveno 
apie dvideszimts penki tuks- 
taneziai ar penkios deszimts 
tukstaneziu metu ant szios 
žemes.

Szie kaulai buvo atkasti in 
Vernon, New Jersey, kai 
darbininkai kasė skiepą del 
nauju ofisu. Sėlio ves žinovai 
sako kad tai gal bus seniau
si kaulai, kurie dar iki sziol 
buvo atkasti ir atrasti.

amžius yra tik per deszimts 
metu?

O, isz kitos puses, kuris dur
nius drys sakyti kad mergina 
ar žmona, susilaukus trisde
szimts dvieju metu jau nėra 
graži? Vyrucziai! Dar syki pa- 
šižiurekite in savo paeziutes 
ir tada tiems eroplanu. kompa
nijų atstovams savo žodi tar
kite! • X, F

SUSPROGIMAS SO.
PHILADELPHIJOJE

Gazo Paipa Prakiuro; 
Daug Namu Sugriauta

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos Gazo kompani
jos atstovas B. leo Doyle, vie- 
szai paskelbė ir prisipažino 
kad prakiurusi gazo paipa bu
vo kalta už ta baisu susprogi- 
ma, per kuria nelaime penki 
buvo užmuszti ir apie trisde
szimts septyni buvo sužeisti.

Du kambariai ant Septintos 
ir Sny der ulycziu buvo visisz- 
kai susprogdinti. Keletą ug
niagesiu buvo sužeista, kai jie 
stengiasi ta gaisra užgesinti ir

I iszgelbeti tuos kurie nesuspė
jo iszbegti isz deganeziu ar su
griuvusiu namu.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratai s.

A ”N,OVENA“
JU Stebuklingo Medaliko 

Dievo Motinos Garbei,
per paczta 15 Cts.

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Penna.

temis. Jie inejo in ta sztora 
dvideszimts minueziu po devy
nių isz ryto, visi trys turėjo po 
atprovinta revolveri.

Paskui jie iszbego ir dingo 
ulyczioje. Niekas nemate ar jie 
turėjo automobiliu ar ne. Po
licijantai pribuvo už keliu mi
nueziu, bet jau buvo per vėlu. 
Tuo laiku nebuvo nei vieno 
kostumerio tame sztore.

Maizeville, Pa. — Sena gy
ventoja,, ponia, Katarina (Povi
laitis) Gudoniene, likos suras
ta negyva savo namuose Sere- 
dos ryta. Velione grime Lietu
voje ir atvyko' in Amerika/ dau
gelis metu atgal ir apsigyveno 
szitam miestelyje. Jos vyras , • ' .v*' ■'•ai 1 "J
Kazimieras mirė trylika metu 
atgal. Paliko sesute ponia 
J. Povilaitiene, isz Frackville- 
jes ir broli Karola isz Water
bury, Conn. Laidos Subatos 
ryta, su Szv. Misziomis in Szv. 
Liudviko bažnyczioje, devinta 
valanda ir palaidos in parajpi- 
jos kapinėse Frackvilleje.

Skaitykit “Saule”,
— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen

tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT


